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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XXIII – Број 32 Уб, 23. децембар 2022. године Бесплатан примерак 

 

89. 

На основу члана 32, тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – други 

закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон. Одлуке УС РС - 

81/2020), члана 6. и члана 60. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 

62/2006, 47/2011, 93/2021, 83/2016,  104/2016 - други 

закон, 95/2018 - други закон и 111/2021 - други закон. 

Види: Усклађене наjвише износе 9/213, 125/2014,  

95/2015, 91/2016, 96/2017, 89/2018, 56/2019, 126/2020 и 

99/2021 и члана 33. тачка 16) Статута општине Уб 

(„Службени гласник општине Уб“, број 4/2019), 

Скупштина општине Уб , 23. децембра 2022. године, 

доноси  

 

Одлука 

о општинским административним таксама, 

ценама услуга и накнади трошкова  

Општинске управе општине Уб 

 

I. Уводне одредбе 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се: 

1) уводе општинске административне таксе (у 

даљем тексту: такса) за списе и радње у изворним 

пословима јединице локалне самоуправе; 

2) утврђују цене услуга које Општинска управа 

општине Уб (у даљем тексту: Општинска управа) пружа 

трећим лицима; 

3) утврђују износи накнада трошкова Општинске 

управе у поступању по захтевима трећих лица. (тачка 1. и 

2.).. 

 

II Опште одредбе о таксама 

 

Члан 2. 

(1) За списе и радње у управним стварима, као и за 

друге списе и радње код органа општине Уб, плаћају се 

таксе по одредбама ове одлуке. 

(2) Износи такси из става 1. овог члана прописани су 

Тарифом општинских административних такси, која је 

саставни део ове одлуке (у даљем тексту: тарифа). 

(3) Таксе наплаћују и предузећа, установе и друге 

организације у вршењу јавних овлашћења која су им 

поверена одлуком Скупштине општине Уб. 

 

Члан 3. 

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају 

следеће значење: 

1) "захтев" јесте предлог, пријава, молба и други 

поднесак, укључујући и поднеске поднете на обрасцу, 

односно саопштење које се упућује органу, као и усмено 

обраћање органу, којим се покреће поступак код органа; 

2) "органи" јесу органи јединица локалне 

самоуправе када врше изворне послове, као и предузећа, 

установе и друге организације у вршењу јавних 

овлашћења која су им поверена одлуком Скупштине 

општине Уб; 

3) "Тарифа" јесте Тарифа општинских 

административних такси, која је саставни део ове одлуке. 

 

III. Обвезник таксе 

 

Члан 4. 

(1) Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте 

лице које се захтевом обраћа органу ради покретања 

управног, односно другог поступка код органа. 

(2) Ако за прописану таксу постоји више обвезника, 

њихова обавеза је солидарна. 

 

IV. Настанак таксене обавезе 

 

Члан 5. 

Ако Тарифом није другачије прописано, таксена 

обавеза настаје: 

1) за захтеве - у тренутку њиховог подношења; 

2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку 

подношења захтева за њихово издавање; 

3) за управне радње - у тренутку подношења захтева 

за извршење тих радњи. 

 

Члан 6. 

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, 

ако овом одлуком није другачије прописано. 

 

V. Плаћање таксене обавезе 

 

Члан 7. 

(1) Обвезник је дужан да уз захтев приложи 

одговарајући доказ да је таксу платио. 

(2) Такса се плаћа у новцу, у динарима, у износима 

прописаним Тарифом. 

(3) Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун 

јавних прихода. 

(4) Приход од такси прописаних овом одлуком 

припада буџету општине Уб. 

 

Члан 8. 

У решењу или другој исправи за коју је такса 

плаћена, означава се да је такса плаћена, износ таксе који 

је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена. 

 

Члан 9. 

(1) Ако обвезник, који је дужан да плати таксу, 

непосредно органу поднесе захтев уз који није приложен 

доказ о плаћеној такси у прописаном износу, одговорно 

лице органа надлежног за пријем захтева затражиће од 

обвезника да поднесе доказ о уплати прописане таксе у 
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року од 10 дана од дана подношења захтева и упозориће 

га на последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом 

захтеву сачињава забелешка. 

(2) Ако захтев, уз који није приложен доказ о 

плаћеној такси у прописаном износу, стигне поштом, 

одговорно лице органа надлежног за пријем захтева 

позваће обвезника писменом опоменом да, у року од 10 

дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и 

таксу за опомену и упозориће га на последице неплаћања 

таксе. 

(3) Ако обвезник, у року из ст. 1. и 2. овог члана, не 

поднесе доказ да је такса уплаћена у прописаном износу, 

наплата прописане таксе и таксе за опомену из става 2. 

овог члана врши се пре уручења затраженог решења или 

друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је 

радња извршена. 

(4) Ако обвезник из ст. 1. и 2. овог члана не поднесе 

доказ да је прописана такса, као и такса за опомену, 

уплаћена, надлежни орган ће обавестити обвезника када 

спис буде донет, односно радња извршена и, ако таксе не 

буду уплаћене и доказ о томе достављен надлежном 

органу, по истеку 10 дана од дана обавештења, 

обавестиће општинску управу, организациону јединицу 

за утврђивање, контролу и наплату локалних јавних 

прихода и приложиће потребне доказе, ради покретања 

поступка принудне наплате. 

 

Члан 10. 

За захтеве који без приложеног доказа о плаћеној 

такси у прописаном износу стигну поштом из 

иностранства, уручење затраженог решења или друге 

исправе, односно саопштење обвезнику да је радња 

извршена, извршиће се по пријему тог доказа. 

 

Члан 11. 

У погледу повраћаја, обрачуна камате, принудне 

наплате, застарелости и осталог што није посебно 

прописано овом одлуком, сходно се примењују прописи 

којима се уређују порески поступак и пореска 

администрација. 

 

VI. Ослобађања од плаћања таксе 

 

Члан 12. 

Ослобађају се плаћања таксе: 

1) органи Републике, аутономне покрајине и 

јединица локалне самоуправе; 

2) организације обавезног социјалног осигурања; 

3) установе основане од стране Републике и 

аутономне покрајине; 

4) индиректни корисници буџета општине Уб, и 

5) организације Црвеног крста. 

 

Члан 13. 

Не плаћа се такса за: 

1) списе и радње у поступцима који се воде по 

службеној дужности; 

2) списе и радње у поступку за повраћај више или 

погрешно плаћених јавних прихода; 

3) списе и радње у поступку за исправљање грешака 

у решењима, другим исправама и службеним 

евиденцијама; 

4) списе и радње у поступку остваривања права из 

социјалне заштите, односно права у складу са прописима 

којима се уређује финансијска подршка породици са 

децом; 

5) списе и радње у вези са предшколским и 

школским васпитањем и образовањем, образовањем 

студената; 

6) поднеске упућене органу за представке и 

притужбе; 

7) за потврду о правоснажности или извршности 

која се ставља на управни акт, и 

8) списе и радње у поступцима за утврђивање права 

насталих у вези са елементарним непогодама и другим 

ванредним догађајима. 

 

Члан 14. 

Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, 

од којих су неки ослобођени плаћања таксе, таксу у том 

поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања 

таксе. 

 

Члан 15. 

(1) У решењу, исправи, документу или писмену, 

који се издаје без плаћања таксе, мора се означити сврха 

издавања и основ ослобађања од плаћања таксе. 

(2) Решење, исправа, документ или писмено из става 

1. овог члана може се користити само у сврху за коју је 

издато. 

 

VII. Усклађивање такси и надзор 

 

Члан 16. 

(1) Динарски износи такси из Тарифе усклађују се 

годишње, са годишњим индексом потрошачких цена коју 

објављује републички орган надлежан за послове 

статистике, у року од 30 дана од дана објављивања 

податка за претходну годину, при чему се заокруживање 

врши тако што се износ до 5 динара не узима у обзир, а 

износ преко пет динара заокружује на десет динара. 

(2) Приликом усклађивања динарских износа такси, 

у складу са ставом 1. овог члана, основица за 

усклађивање су последњи објављени усклађени динарски 

износи такси 

(3) Општинско веће на предлог Општинске управе, 

објављује у "Службеном гласнику општине Уб'' 

усклађене динарске износе такси из става 1. овог члана. 

(4) Објављени усклађени динарски износи такси из 

става 3. овог члана примењују се од првог дана наредног 

месеца у односу на месец у коме су у објављени у 

"Службеном гласнику општине Уб ". 

 

Члан 17. 

Управни надзор над спровођењем ове одлуке врши 

Општинска управа, организациона јединица за општу 

управу. 

 

VIII. Ценовник услуга и износи накнада 

трошкова 

 

Члан 18. 

(1) Овом одлуком утврђују се цене за услуге и 

накнада трошкова (члан 1. тачка 2. и 3.), услови под 

којима се услуга може вршити, начин плаћања и услови 

за ослобађање од плаћања за извршену услугу. 

(2) Цене из става 1. овог члана утврђене су 

Ценовником услуга Општинске управе општине Уб, која 

је саставни део ове одлуке (у даљем тексту: Ценовник). 

(3) Саставни део ценовника (став 2.)  је и износ 

накнада трошкова. 
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Члан 19. 

За сваку извршену услугу из ценовника, Општинска 

управа кориснику издаје рачун. 

 

Члан  20. 

Општинска управа општине Уб може вршити услуге 

утврђене овим ценовником под условом да вршење тих 

услуга не утиче на редовно обављање послова из њеног 

делокруга. 

 

Члан 21. 

Приходи које Општинска управа оствари у складу са 

овим ценовником уплаћују се на одговарајући уплатни 

рачун уз позив на број одобрења. 

 

Члан 22. 

На захтев установе или јавног предузећа чији је 

оснивач општина, односно организације која се у целини 

или делимично финансира из средстава буџета општине 

Уб, председник општине Уб може утврдити право 

коришћења услуга утврђених овим ценовником без 

плаћања цене, односно уз делимично умањење цене 

услуге, ценећи финансијски положај корисника услуге, 

сврху коришћења услуге и друго. 

 

Члан 23. 

Одредбе члана 16. ове одлуке сходно се примењују 

за усклађивање цена услуга и накнада трошкова из члана 

18. ове одлуке. 

 

IX. Казнене одредбе 

 

Члан 24. 

Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара казниће 

се за прекршај одговорно лице у органу из члана 2. ове 

одлуке, ако: 

1) у решењу или другој исправи, за коју је такса 

плаћена, не означи да је такса плаћена, износ таксе који 

је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена (члан 

8.); 

2) не обавести обвезника који је захтев поднео без 

доказа о плаћеној такси у прописаном износу, да је 

дужан да плати прописану таксу и да о томе поднесе 

доказ, односно ако таксу не наплати у прописаном 

износу пре уручења затраженог решења или друге 

исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња 

извршена, односно ако у прописаном року не обавести 

општинску управу, организациону јединицу за 

утврђивање, контролу и наплату локалних јавних 

прихода, ради покретања поступка принудне наплате 

таксе (члан 9.); 

3) по захтевима који, без доказа о плаћеној такси у 

прописаном износу, стигну поштом из иностранства, 

обвезнику уручи затражено решење или другу исправу, 

односно саопштење да је радња извршена (члан 10.); 

4) у решењу, исправи, документу или писменом, 

који се издају без плаћања таксе, не означи сврху 

издавања и основ ослобађања од плаћања таксе (члан 15. 

став 1.); 

5) у поступку пред тим органом омогући коришћење 

решења, исправе, документа или писмена које је, у 

складу са одлуком, издато без плаћања таксе, за сврху за 

коју није издато (члан 15. став 2.); 

6) не изда рачун о извршеној услузи (члан 19.). 

 

X. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 25. 

За списе и радње у управним стварима и за друге 

списе и радње органа за таксене обавезе које су настале, 

а нису плаћене до дана ступања на снагу ове одлуке, 

такса се плаћа у складу са Одлуком о општинским 

админстративним таксама, ценама услуга и накнади 

трошкова Општинске управе општине Уб (''Службени 

гласник општине Уб'' број 8/2010, 9/2010, 7/2011, 7/2015 

и 12/2022), ако је то повољније за обвезника.  

 

Члан 26. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да 

важи: Одлука о општинским админстративним таксама, 

ценама услуга и накнади трошкова Општинске управе 

општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 

8/2010, 9/2010, 7/2011, 7/2015 и 12/2022). 

 

Члан 27. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у '''Службеном гласнику општине Уб'', а 

примењиваће се од 1. јануара 2023. године. 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 434-8/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

Тарифа  

општинских административних такси  

    Износ 

таксе у 

динарима 

I. Захтеви 

 

Тарифни број 1.  

  За захтев, ако овом одлуком није другачије 

прописано 

310 

  НАПОМЕНА:  

  Такса по овом тарифном броју не плаћа се:  

1) за накнадни поднесак којим обвезник 

захтева брже поступање по раније 

поднетом захтеву; 

 

2) када је издавање списа, односно вршење 

радње по том захтеву ослобођено плаћања 

таксе у складу са овом одлуком; 

 

3) за захтев за приступ информацијама од 

јавног значај, у складу са законом којим се 

уређује слободан приступ информацијама 

од јавног значаја; 

 

4) за захтеве за остваривање права на 

подстицајна средства регистрованом 

пољопривредном газдинставу. 

 

 

Тарифни број 2.  

  За захтев за давање тумачења, 

објашњења, односно мишљења о 

примени општинских прописа 

1.390 

  НАПОМЕНА:  

  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за 

накнадни поднесак којим обвезник захтева 

брже поступање по раније поднетом 

захтеву. 
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Тарифни број 3. 

  За захтеве из области урбанизма и 

грађевинарства, по сваком поднетом 

захтеву: 

 

1) за информацију о локацији; 460 

2) за локацијску дозволу; 460 

3) за потврду урбанистичког пројекта 

парцелације или препарцелације; 

460 

4) за услове за исправку граница грађевинске 

парцеле; 

460 

5) за издавање спецификације – нацрта стана 

односно другог посебног дела објекта из 

техничке документације; 

770 

6) за умножавање, оверу и уступање 

урбанистичких планова. 

770 

  НАПОМЕНА:  

  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за 

накнадни поднесак којим обвезник захтева 

брже поступање по раније поднетом 

захтеву. 

 

 

Тарифни број 4. 

  За пријаву на јавни оглас за давање у 

закуп пословног простора којим 

располаже општина Уб 

1.550 

 

Тарифни број 5. 

  За захтев за давање у закуп пословног 

простора којим располаже Општина Уб, 

непосредном погодбом 

4.640 

 

Тарифни број 6. 

  За захтев за привремено заузимање јавне 

површине ради постављања: 

1) летње баште; 

2) рекламног паноа, односно објекта и 

средства за плакатирање и јавно 

оглашавање; 

3) забавног парка, циркуса и слично. 

930 

  НАПОМЕНА:  

  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за 

накнадни поднесак којим обвезник захтева 

брже поступање по раније поднетом захтеву. 

 

 

Тарифни број 7. 

  За учешће на конкурсу за доделу локација 

за привремено постављање киоска или 

мањих монтажних објеката на јавним 

површинама 

620 

 

Тарифни број 8. 

  За пријаву на јавни оглас за давање у 

закуп или отуђење грађевинског 

земљишта, односно за захтев за давање у 

закуп или отуђење грађевинског земљишта 

непосредном погодбом 

1.550 

 

Тарифни број 9. 

  За захтев за обрачун доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта 

1.550 

 

Тарифни број 10. 

  За захтев за издавање сагласности, као и 

прибављање других аката код јавних и 

јавних комуналних предузећа неопходних 

за израду техничке документације и 

извођења грађевинских радова 

1.550 

  НАПОМЕНА:  

  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за 

накнадни поднесак којим обвезник захтева 

брже поступање по раније поднетом 

захтеву. 

 

 

Тарифни број 11. 

  За захтев поднет код надлежног јавног 

комуналног предузећа за прикључак 

1.550 

  НАПОМЕНА:  

  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за 

накнадни поднесак којим обвезник захтева 

брже поступање по раније поднетом 

захтеву. 

 

 

II. Правни лекови 

 

Тарифни број 12. 

  За жалбу органу, ако овом одлуком није 

другачије прописано 

460 

  НАПОМЕНА:  

  Ако се у истој управној ствари подноси 

једна жалба против више решења, такса из 

овог тарифног броја плаћа се према броју 

решења која се оспоравају жалбом. 

 

 

III. Решења 

 

Тарифни број 13. 

  За решење, односно закључак ако овом 

одлуком није другачије прописано 

540 

  НАПОМЕНА:  

  Ако се решење доноси по захтеву више 

лица, такса из овог тарифног броја плаћа се 

према броју обвезника којима се решење 

уручује. 

 

 

IV. Уверење, односно потврда 

 

Тарифни број 14. 

  За уверење, односно потврду, ако овом 

одлуком није другачије прописано 

310 

  НАПОМЕНА  

  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за 

уверење, односно потврду коју орган издаје 

странци, сведоку, вештку или тумачу, да су 

присуствовали расправи, односно увиђају, 

ако су они били обавезни да присуствују и 

ако им то уверење, односно потврда служи 

искључиво ради правдања изостанка са рада. 
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V. Разгледање списа и издавање дупликата 

 

Тарифни број 15. 

  За разгледање списа код органа за сваки 

започети сат по 

360 

 

Тарифни број 16. 

  За издавање копије списа и дупликата исправа 

плаћа се такса у висини 50% од прописане 

таксе за издавање оригинала. 

  

 

VI. Опомена 

 

Тарифни број 17. 

  За опомену којом се обвезник позива да 

плати таксу  

260 

 

VII. Списи и радње у комуналној области 

 

Тарифни број 18. 

  За решење којим се одлучује о 

привременом заузимању јавне површине, 

ако овом одлуком није другачије прописано 

620 

 

Тарифни број 19. 

  За решење којим се одлучује о 

привременом заузимању јавне површине 
ради постављања: 

1) летње баште; 

2) рекламног паноа, односно објекта и 

средства за плакатирање и јавно 

оглашавање; 

3) забавног парка, циркуса и слично. 

930 

 

Тарифни број 20. 

  За решење којим се одлучује о постављању 

киоска и мањих монтажних објеката на 

јавним површинама 

930 

 

VIII. Списи и радње у области саобраћаја 

 

Тарифни број 21. 

 За решење:  

1) о условима за уређење простора у области 

саобраћаја; 

930 

2) којим се одобрава држање грађевинског 

материјала на саобраћајним површинама; 

930 

3) за раскопавање јавних површина; 930 

4) о одређивању паркиралишта; 930 

5) којим се одобрава резервисање паркинг 

места; 

930 

6) о одређивању распореда коришћења такси 

стајалишта; 

930 

7) о одређивању евиденционог броја за такси 

возила; 

930 

8) за издавање и оверу такси легитимација; 930 

9) о испуњености услова моторних возила за 

обављање ауто-такси превоза; 

930 

10) о одређивању и измени траса, линија, 

аутобуских стајалишта, и окретница у 

јавном превозу путника; 

930 

11) о постављању аутобуских надстрешница; 930 

12) за прикључење прилазног пута на локалне 

и некатегорисане путеве и улице; 

930 

13) за издавање одобрења за коришћење 

обале и воденог простора. 

930 

 

IX. Списи и радње у области привреде 

 

Тарифни број 22. 

  За решење о уношењу имена Уб у 

пословно име привредног субјекта 

77.400 

  НАПОМЕНА:  

  Такса из овог тарифног броја плаћа се пре 

уручења решења. 

 

 

X. Списи и радње у области урбанизма и 

грађевинарства 

 

''Тарифни број 23. 

 

 Локална такса:  

 А. за издавање локацијских услова по 

категорији објекта: 

 

1) за објекте А категорије  4.400 

2) за објекте Б категорије  8.800 

3) за објекте В категорије  8.800 

4) за објекте Г категорије  8.800 

 Б. остале таксе:  

5) За потврду урбанистичког пројекта; 2.200 

6) За потврду пројекта парцелације или 

препарцелације; 

1.100 

7) За услове за исправку граница 

грађевинске парцеле; 

1.100 

8) За потврду спецификације - нацрта 

посебног дела објекта, по сваком 

посебном делу који се потврђује; 

550 

9) За решење којим се одобрава 

умножавање, овера и уступање 

урбанистичких планова; 

по страни формата а4 умноженог, 

овереног или уступљеног урбанистичког 

плана. 

 

 

110 

  НАПОМЕНА:  

  За измену решења, односно других аката 

из овог тарифног броја плаћа се такса у 

износу умањеном за 50% од прописане 

таксе.'' 

 

 

XI. Списи и радње у стамбеној области 

 

Тарифни број 24. 

1) За решење о исељењу лица које без 

правног основа користи стан или 

620 
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заједничку просторију. 

2) За административно извршење решења из 

тачке 1) овог тарифног броја 

770 

 

XII. Списи и радње у области имовинско правних 

послова 

 

Тарифни број 25. 

1) За одређивање земљишта за редовну 

употребу зграде; 

3.100 

2) За поништај правоснажног решења о 

изузимању земљишта из поседа, по 

парцели; 

1.550 

3) За решење о конверзији права коришћења 

у право својине, по парцели. 

3.100 

 

XIII. Списи и радње у пореском поступку 

 

Тарифни број 26. 

  За пореско уверење: 275 

1) о измиреним пореским обавезама;  

2) да лице није порески обвезник;  

3) о висини дугованог пореза.  

   

 За одлагање пореског дуга-репрограм:  

1) за подношење захтева; 275 

2) за доношење решења о одлагању пореског 

дуга. 

330 

 

Ценовник услуга  

Општинске управе општине Уб 

 

Општинска управа наплаћује услуге за: 

Назив услуге Јединица мере 
Цена 

(динара) 

1 2 3 

1. Штампарске услуге     

а) фотокопирање    

- формат А3  отисак  30 

- формат А4  отисак  15 

б) штампање материјала (ласерским штампачем)     

- формат А3   отисак  30 

- формат А4   отисак  15 

2. Електронска достава (из предмета) дигитализованог: поднеска, 

документарног материјала, акта органа 

по једном  

дигитализованог  

документу 

100 

3. За долазак службеног лица у просторије Општинске управе ради закључења 

брака после радног времена, у дане викенда (субота и недеља) и на дан 

државног празника 

 6.000 

4. Излазак службеног лица на терен ради закључења брака на територији 

општине Уб, ван седишта матичног подручја у складу са условима 

предвиђеним законом 

  16.000 

5. Излазак службеног лица на терен ради закључења брака на територији 

општине Уб, ван седишта матичног подручја, на захтев лица која намеравају да 

закључе брак од којих су једно или обоје болесни, стари, немоћни или ако 

постоје други оправдани разлози; закључење брака се може обавити у стану 

или на неком другом месту где бораве ова лица, уз обавезну медицинску 

документацију или другу документацију која оправдава излазак службеног 

лица  

  300 

 

Општинска управа наплаћује на име накнаде трошкова прибављања обрасца 

извода или уверења из матичних књига  

по  једном 

обрасцу 

 

50 

 

90. 

На основу члана 32. тачка 6) Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), 

члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/2006, 

47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016 - други закон и 

95/2018 - други закон. Усклађене наjвише износе -

 99/2013, 125/2014, 95/2015, 91/2016, 96/2017 и 89/2018), 

члана 64. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник РС“, бр. 24/2011), члана 20. тачка 17) и члана 2. 

Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити 

("Службени гласник РС" број 18/2016 и 38/2021) и члана 

40. тачка 6). Статута општине Уб („Службени гласник 

општине Уб“, број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана  

23. децембра 2022. године, доноси 
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Одлука о реализацији  

Одлуке о буџету општине Уб  

у делу планираних расхода 

за услуге социјалне заштите за 2023. годину 
  

Члан 1. 

  Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге 

социјалне заштите општине Уб које се финансирају из 

средстава наменског трансфера и изворних прихода 

јединице локалне самоуправе у 2023. години. 

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана 

остварује појединац и породица за 2023. годину, у 

висини, под условима и на начин утврђен Законом о 

социјалној заштити, Уредбом о наменским трансферима 

у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и 

Уговором о наменским трансферима у социјалној 

заштити за 2023. годину. 

  

Члан 2.  

  Приходи и примања, расходи и издаци буџета 

општине Уб за 2023. годину у области пружања услуга 

социјалне заштите: програм 11 социјална и дечија 

заштита, програмска активност  0902 - 0016 дневне 

услуге у заједници,  функција 090, економска 

класификација 423 услуге по уговору предвиђени 

Одлуком о буџету општине Уб за 2023. годину 

(„Службени гласник општине Уб“, брoj __/2022) у 

укупном износу од 7.000.000,00 динара, распоређују се и 

користе на начин исказан у следећој табели: 

 

Услуге социјалне заштите  

које се финасирају у 2023. години 

Укупан износ по услузи  

из средстава наменског трасфера за 2023. годину 

Учешће ЈЛС по услузи из 

сопствених извора -прихода 

1) Помоћ у кући 2.500.000,00 4.500.000,00 

Укупно: 2.500.000,00 4.500.000,00 

 

Члан 3. 

  Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга социјалне заштите за 2023. 

годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити.  

 

Члан 4. 

  Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Уб".  

  

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине   

Број:40-76/2022-05 Ивана Николић, с.р. 

 

91. 

На основу члана 76., 77. и 185. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 

самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/2016, 

113/2017, 113/2017-I –други закон, 95/2018 и 114/2021) и 

члана 40. став 1. тачка 18) Статута општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'', број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, 

доноси 

 

Кадровски план за 2023. годину општине Уб 

  

1. За извршење послова у надлежности органа 

општине Уб, Кадровским планом за 2023. годину 

општине Уб, у даљем тексту Кадровски план, планирани 

број функционера, запослених у кабинету председника 

општине Уб, службеника на положају, службеника на 

извршилачким радним местима и намештеника у 2023. 

години је: 

 

Редни       

број 

Постојећи број          

запослених према 

радним местима и 

звањима 

Планирани број             

запослених према 

радним местима и 

звањима 

      

1. ИЗАБРАНИ, ИМЕНОВАНИ, ПОСТАВЉЕНИ 

 5 5 

      

2. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

  на одређено време 

 1 1 

      

3. ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 на одређено време 

  1 1 

      

4. ОПШТИНСКА УПРАВА 

      

4.1. на положају 

1 1 

      

4.2. на неодређено време 

      

  службеници 

      

4.2.1. самостални саветник самостални саветник 

5 5 

4.2.2. саветник саветник 

25 27 

4.2.3. млађи саветник млађи саветник 

1 2 

      

4.2.4. сарадник сарадник 

2 2 

4.2.5. млађи сарадник млађи сарадник 

1 1 

      

4.2.6. виши референт виши референт 

15 17 

4.2.7. референт референт 

2 2 

4.2.8. млађи референт млађи референт 
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0 0 

  

  намештеници 

      

4.2.9. прва врста радних 

места 

прва врста радних 

места 

0 0 

4.2.10. друга врста радних 

места 

друга врста радних 

места 

0 0 

4.2.11. трећа врста радних 

места 

трећа врста радних 

места 

0 0 

4.2.12. четврта врста радних 

места 

четврта врста радних 

места 

6 6 

4.2.13. пета врста радних 

места 

пета врста радних места 

3 4 

  

4.3. на одређено време 

 2 3 

  

4.4. приправници 

  0 1 

      

  Укупно 

5. 

(1+2+

3+4) 

70 78 

 

2. Овај Кадровски план објавити у ''Службеном 

гласнику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 119-1/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

92. 

На основу члана 40. тачка 10) Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, 

доноси 

 

Решење 

о давању сагласности  

на Одлуку о другој измени и допуни  

Програма пословања  

Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб  

за 2022. годину 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о другој измени и 

допуни програма пословања Комуналног јавног предузећа 

„Ђунис“ Уб за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор 

предузећа, на седници одржаној дана 23. новембра 2022. 

године, Одлуком број: 991/2022. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 352-35/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

93. 

На основу члана 40. тачка 10) Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, 

доноси 

 

Решење 

о давању сагласности  

на Програм пословања  

Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб  

за 2023. годину 

 

1. Даје се сагласност на Програм пословања 

Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб за 2023. годину, 

који је донео Надзорни одбор предузећа, на седници одр-

жаној дана 30. новембра 2022. године, Одлуком број: 

1017/2022. 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 352-36/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

94. 

 На основу члана 40. тачка 11) Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, 

доноси 

 

Решење  

о давању сагласности  

на Програм рада и финансијски план  

Установе културе ''Културни центар Уб''  

за 2023. годину 

 

1. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски 

план Установе културе ''Културни центар Уб'за 2023. 

годину, коју је донео Управни одбор установе, на седници 

одржаној дана 7. децембра 2022. године, одлуком број 

328/22. 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 6-2/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

95. 

На основу члана 40. тачка 44) Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, 

доноси 

 

Решење  

о давању сагласности  

на Програм рада  

Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба 

за 2023. годину 

 

 1. Даје се сагласност на Програм рада Градске 

библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2023. годину, 
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који је усвојио Управни одбор библиотеке на седници 

одржаној 5. децембра 2022. године. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 63-2/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

96. 

На основу члана 40. тачка 11) Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, 

доноси 

 

Решење  

о давању сагласности  

на Ценовник за 2022. годину 

Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба  

 

 1. Даје се сагласност на Ценовник за 2023. годину 

Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба, који је 

донео Управни одбор библиотеке, на седници одржаној 5. 

децембра 2022. године 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 63-3/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

97. 

На основу члана 35. став 1. и 10. Закона о култури 

(''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 

13/2016, 30/2016 – исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), 

члана 17. став 2. и 5. Закона о библиотечко-

информационој делатности (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 52/2011) и члана 40. тачка 13) 

Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” 

број 4/2019), а по добијеној сагласности, број 1063 од 7. 

децембра 2022. године, из члана 17. став 5. Закона о 

библиотечко-информационој делатности од директора 

Матичне библиотеке  ''Љубомир Ненадовић'' из Ваљева, 

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, 

доноси 

   

Р е ш е њ е   

о именовању директора  

Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” из Уба 
 

1. Именује се Јелка Панић, професор руског језика и 

књижевности из Лончаника, садашњи директора 

установе, за директора Градске библиотеке “Божидар 

Кнежевић” из Уба, почев од наредног дана од дана 

објављивања овог решења у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Уб". 
 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 63-4/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

98. 

На основу члана 40. тачка 11) Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, 

доноси 

 

Решење о давању сагласности  

на Финансијски план  

Предшколске установе ''Уб'' из Уба  

за 2023. годину 

 

 1. Даје се сагласност на Финансијски план 

Предшколске установе ''Уб'' из Уба за 2023. годину, број 

782-1/2022-01 који је усвојио Управни одбор установе на 

седници одржаној 17. новембра 2022. године. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 60-9/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

99. 

На основу члана 40. тачка 44) Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, 

доноси 

 

Решење о давању сагласности  

на Програм пословања  

Регионалног центра за управљање отпадом  

''Еко-Тамнава'' д.о.о. Уб  

за 2023. годину 
 

 1. Даје се сагласност на Програм пословања 

Регионалног центра за управљање отпадом ''Еко-Тамнава'' 

д.о.о. за 2023. годину, који је усвојила Скупштина 

друштва 2. новембра 2022. године, Одлуком број 

411/2022. 

2. Овај решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 501-33/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

100. 

На основу члана 32. тачка 16) Закона о локалној са-

моуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 

- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 

40. тачка 38) Статута општине Уб (“Службени гласник оп-

штине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, 

доноси 

 

Одлука о радном времену 

у угоститељским, трговински  

и занатским објектима 

на територији општине Уб 

 

Члан 1. 

У Одлуци о радном времену у угоститељским, 

трговинским и занатским објектима (''Службени гласник 

општине Уб'' број 21/2021), у даљем тексту одлука, члан 

30. мења се и гласи: 

 

''Члан 30. 

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 

динара казниће се за прекршај правно лице: 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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1. не истакне на улазу у објекат почетак и завршетак 

радног временаили или почне са радом пре или ради дуже 

од истакнутог радног времена (члан 3. и члан 5. став 1. 

ове одлуке); 

2. ако у обављању делатности узнемирава грађане 

који станују и раде у суседству (члан ове одлуке 5. став 3); 

3. ако поступа супротно члану 7, члану 8. став 1, 

члану 9. став 1, члану 13, 16, 22, 23, 24,  25. и 26. ове 

одлуке; 

4. ако поступа супротно члану 8. став 2. ове одлуке; 

5. ако поступа супротно одредби члана 9. став 2. ове 

одлуке; 

6. не поступи по налогу комуналног инспектора за 

затварање објекта и испражњење истог од гостију (члан 

29. став 4. ове одлуке); 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара 

одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном у фиксном износу од 75.000 динара 

предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана, комунални 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.'' 

 

Члан 2. 

Члан 31. одлуке мења се и гласи: 

''Члан 31.  

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 

динара казниће се за прекршај правно лице: 

1. одреди радно време супротно овој одлуци (члан 7, 

8, 9, 13, 16, 22, 23, 24, 25 и 26. ове одлуке); 

2. ако не поступа у складу са чланом 12. и 13. ове 

одлуке. 

3. лице из члана 19. ове одлуке не буде присутно у 

објекту на почетку и на крају радног времена; 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара 

одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном у фиксном износу од 75.000 динара 

предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана, комунални 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.'' 

 

Члан 3 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'' 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 130-2/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

101. 

На основу чланa 146. Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009, 64/2010 - 

Одлука УС РС, IУз број 74/2010, 24/2011 (погледај и члан  

88. и 89), 121/2012 (погледај и члан 2), 42/2013 - Одлука 

УС РС број IУз-233/2009, 50/2013 - Одлука УС РС број 

IУз-295/2009, 98/2013 - Одлука УС РС број IУз-68/2013, 

132/2014 (погледај и чл. 129-134) и 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020 и 52/2021), члана 32. 

тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Службени гла-

сник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон. Одлуке УС 

РС - 81/2020) и члана 40. тачка 6) и Статута општине Уб 

(Службени гласник општине Уб'' број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, 

доноси 

 

Одлука о изменама и допунама  

Одлуке о привременом постављању и уклањању  

монтажних и других објеката  

на јавним површинама  

на територији општине Уб 
 

Члан 1. 

У Одлуци о привременом постављању и уклањању 

монтажних и других објеката на јавним површинама на 

територији општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' 

број 16/2010, 27/2012 и 8/2017) у даљем тексту одлука,   

у члану 2. став 1. тачка 2. мења се и гласи: ''2. 

средства за оглашавање,'' 

 

Члан 2. 

Члан 8. одлуке, мења се и гласи: 

''Члан 8. 

Када се право на постављање монтажног и другог 

објекта стиче без јавног конкурса, Општинска управа 

доноси решење, којим одобрава постављање таквог 

објекта на основу писменог захтева заинтересованог лица, 

уколико су испуњени посебни услови прописани овом 

одлуком и планом из члана 5. став 2.  

Право на постављање монтажног и другог објекта без 

јавног конкурса могу стећи: 

1) јавна предузећа и установе чији је оснивач 

општина, Уб хуманитарне и друге сличне организације, а 

за вршење послова из своје делатности; 

2) власници угоститељских, трговинских  и сличних 

објеката уколико је јавна површина на којој се постављају 

монтажни и други објекти (летња башта, изложбени пулт, 

расхладни уређаји и слично) непосредно уз објекат у 

којем се обавља угоститељска, трговинска и слична 

делатност. 

Право на постављање монтажног и другог средства 

намењеног оглашавању, без јавног конкурса, могу стећи: 

1) јавна предузећа и установе чији је оснивач 

општина Уб, хуманитарне и друге сличне организације, за 

презентовање достигнућа, потенцијала, хуманитарних 

акција и сличног,  

2) остала лица на локацијама које нису одређене 

планом, а у складу са техничким условима и одобрењем 

издатим од стране Општинске управе. 

Без јавног конкурса, могу се постављати и 

транспаренти којима се оглашавају одобрене 

манифестације, објекти, производи, услуге и слично, 

поред и изнад јавних путева, на начин који је усклађен са 

прописима из области безбедности саобраћаја и употребе 

јавног пута, на период од најмање седам (7) дана до 

највише 30 дана.'' 

 

Члан 3. 

Члан 15. одлуке, мења се и гласи: 

''Средства за оглашавање 

Члан 15. 

Средства за оглашавање којима се врши оглашавање 

су: 

1. билборди, 

2. електронски дисплеј без тона и 

3. друга средства за оглашавање. 
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Право на постављање билборда стиче се на јавном 

конкурсу за тачно, геодетски утврђена места, на локацији 

планом одређеној за привремено постављањае билборда. 

 

Члан 4. 

После члана 15. Одлуке, додају се нови чланови 15а, 

15б, 15в, 15г, 15д, 15ђ, 15е, 15ж, 15з, 15и, 15ј, 15к, 15л, 

15љ и 15м, и гласе: 

 

''Билборди 

Члан 15а 

Билборд је слободностојеће средство за оглашавање, 

правоугаоног облика, површине од 6 m
2
 до 12 m

2
 (без 

конструкције), намењен за постављање рекламних порука. 

Билборди могу бити: 

- по врсти: једнострани или двострани, 

- по начину ослањања на подлогу: са једним или са 

два стуба носача, 

- по начину осветљавања: неосветљени, осветљени 

(извор осветљења спољни) и просветљени (извор 

осветљења унутрашњи), 

- по технологији: плакатни или ротирајући. 

Електронски дисплеј без тона 

Члан 15б 

Електронски дисплеј без тона је средство за 

оглашавање правоугаоног облика, површине до 12 m
2
 (без 

конструкције), на коме се емитује видео запис, односно 

пројектује и емитује слика и осветљење у складу са 

најновијим техничко-технолошким достигнућима. 

Видео-запис који се емитује не сме да садржи 

испрекидане светлосне сигнале који би могли негативно 

да утичу на квалитет становања и безбедност саобраћаја. 

Друга средства за оглашавање 

Члан 15в 

Друга средства за оглашавање, у смислу ове одлуке 

су: рекламна табла, транспарент, средство за оглашавање 

на стубу јавне расвете, преносива рекламна табла, ознака 

на украсно-наменским оградама, ознака на разапетим 

платнима и јарболима са заставама, средство за 

оглашавање типа "city light", средство за оглашавање типа 

"тотем". 

Димензије средства за оглашавање из става 1. овог 

члана зависе од типа и начина постављања. 

Средство за оглашавање из става 1. овог члана, може 

бити у облику правоугаоника, круга, троугла, многоугла, 

елипсе, квадрата, ромба или цилиндра. 

Средство за оглашавање из става 1. овог члана може 

бити површине до 6 m
2
 (са конструкцијом) изузев 

средства за оглашавање типа city light, тотем и средства за 

оглашавање на стубу јавне расвете. 

Распоред боја и симбола на средству за оглашавање 

из става 1. овог члана не сме да подсећа на саобраћајни 

знак, нити да садржи елементе или симболе саобраћајног 

знака, односно на ободу средства за оглашавање кружног, 

елипсастог или троугластог облика не сме да се налази 

непрекидни појас црвене боје. 

Средства за оглашавање из става 1. овог члана, у зони 

раскрсница, постављају се уз поштовање троугла 

прегледности раскрсница, а најмање 25 m од раскрснице, 

односно од ивичњака наспрамне саобраћајнице. 

 

 

 

Члан 15г 

Средство за оглашавање типа "city light" (у даљем 

тексту: City light) је слободностојећи објекат намењен за 

постављање рекламних порука димензија 2 m x 1,2 m (са 

конструкцијом), уз дозвољено одступање до 10% или 

пречника максимално до 1,2 m ако су цилиндричног 

облика. 

City light поставља се тако да се претежно сагледава 

из пешачке визуре, а у мањем обиму из возила у 

саобраћају. 

City light поставља се на пуном носачу или носачу 

стуба који је израђен од метала. 

Пун носач стуба из става 3. овог члана је ширине 1m 

уз дозвољено одступање до 10% и висине до 40 cm. 

Ако се City light поставља на носачу стуба, доња 

ивица City light-а се поставља на висину до 80 cm. 

City light може бити: 

- по врсти: једнострани или двострани, 

- по начину осветљавања: просветљени (извор 

осветљења унутрашњи), 

- по технологији: плакатни. 

 

Члан 15д 

Средство за оглашавање типа "тотем" (у даљем 

тексту: тотем) је слободностојећи објекат намењен за 

постављање рекламних порука, привредног субјекта који 

одражава његов визуелни идентитет и чини га 

препознатљивим. 

Димензије тотема зависе од визуелног идентитета 

привредног субјекта који их поставља. 

 

Члан 15ђ 

Средство за оглашавање на стубу јавне расвете је 

правоугаоног облика димензија 1 m x 0,7 m, а може бити 

просветљено (извор осветљења унутрашњи) и 

неосветљено. 

На стубовима јавне расвете, осим стуба који носи 

ваздушну електро мрежу, нисконапонске и контактне 

мреже, могу се постављати средства за оглашавање у 

складу са техничким могућностима али тако да не 

заклањају расветно тело и да не угрожавају нормално 

функционисање саобраћаја. 

На стуб јавне расвете могу се поставити највише два 

средства за оглашавање под условом да су постављене на 

супротним странама у односу на осу стуба. 

Уколико се средство за оглашавање поставља на стуб 

јавне расвете чија је висина већа од 6 m, доња ивица рама 

рекламне ознаке мора бити постављена на висини од 4 m 

од најистуреније тачке терена. 

 

Технички услови 

Члан 15е 

Средства за оглашавање из члана 15. ове одлуке, 

постављају се тако да, својим положајем, обликом, бојом, 

светлошћу, емитовањем видео записа не угрожавају 

саобраћај, не ометају учеснике у саобраћају и не утичу на 

безбедност и здравље људи, квалитет становања и 

заштиту имовине. 

Средства за оглашавање из става 1. овог члана не 

могу емитовати светлост у испрекиданим интервалима 

краћим од седам секунди, нити емитована светлост сме 

бити јачег интензитета од саобраћајне сигнализације и не 

могу садржати звучну поруку. 

Eлектронски дисплеј без тона мора имати: 
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- софтвер са могућношћу подешавања јачине 

осветљења према мерењима на терену уз коришћење 

адекватне фото опреме, 

- light сензор (сензор за светло) за мерење јачине 

спољашњег светла (сунчево зрачење, улична расвета и 

сл.) који је софтверски повезан на рачунар који 

контролише финалну јачину емитовања слике, 

- декларисану јачину осветљења пре и након 

калибрације изражену у NIT-има, 

- систем заштите, 

- електромагнетна компатибилност - EMC тест са 

адекватним сертификатом по европским лимитима. 

 

Члан 15ж 

Средства за оглашавање из члана 2. ове одлуке, 

постављају се под правим углом у односу на тло. 

Боја носеће конструкције средства за оглашавање из 

става 1. овог члана мора бити усклађена са бојом стубова 

јавне расвете или амбијентом урбане средине, неутралних 

тонова из спектра сиве или бронзано-браон боје. 

Минимална хоризонтална удаљеност најближе ивице 

средства за оглашавање, од најистуреније тачке јавне 

површине мора бити удаљена 0,5 метара. 

Средства за оглашавање не могу се поставити: поред 

и на гробљу, на мосту, подвожњаку и надвожњаку и на 

простору непокретног културног добра. 

Средства за оглашавање из става 1. овог члана, не 

може да се постави на: стуб или наличје саобраћајног 

знака, стуб или наличје семафора, стабло дрвета или 

украсно зеленило, у троуглу прегледности раскрснице, 

укрштања пута са железничком пругом, кружној 

раскрсници и разделном острву. 

 

Члан 15з 

Ако се средства за оглашавање из члана 2. ове 

одлуке, постављају изнад бициклистичке стазе или 

тротоара, минимална вертикална удаљеност доње ивице 

средства за оглашавање од најистуреније тачке 

бициклистичке стазе или тротоара је 2,5 m. 

Ако се средства за оглашавање из става 1. овог члана, 

постављају поред бициклистичке стазе или тротоара, 

минимална хоризонтална удаљеност најближе ивице 

стуба носача средстава за оглашавање или најистуреније 

тачке средства за оглашавање од најистуреније тачке 

бициклистичке стазе или тротоара је 0,3 m. 

 

Члан 15и 

Средства за оглашавање могу се постављати поред 

коловоза на минималној удаљености од 1 m, мерено са 

спољне стране од ивице коловоза до најистуреније ивице 

средства за оглашавање. 

 

Члан 15ј 

Средства за оглашавање из члана 2. ове одлуке, 

морају бити постављена тако да не заклањају саобраћајни 

знак, као и да буду на одговарајућем растојању како не би 

ометала његову уочљивост. 

Средства за оглашавање из става 1. овог члана морају 

бити постављена тако да не заклањају постојећа средства 

за оглашавање. 

Растојање између два билборда, односно два 

електронска дисплеја без тона који су постављени уз 

саобраћајницу у истом смеру, не може да буде мање од 50 

m у насељеном месту, а 150 m ван насељеног места. 

Растојање између билборда, односно електронског 

дисплеја без тона и другог средства за оглашавање, који 

су постављени уз саобраћајницу у истом смеру, не може 

да буде мање од 25 m у насељеном месту, а 100 m ван 

насељеног места. 

Растојање између средства за оглашавање, који су 

постављени уз саобраћајницу у истом смеру не може бити 

мање од 15 m, у насељеном месту, а 50 m ван насељеног 

места, изузев средства за оглашавање на стубовима јавне 

расвете, билборда и електронског дисплеја без тона. 

 

Члан 15к 

Горња ивица темељне стопе носача средстава за 

оглашавање не сме да буде изнад нивоа терена и мора 

бити прекривена травом или материјалом којим је обрађен 

околни терен. 

Темељна стопа носача средстава за оглашавање не 

може да се постави изнад инсталација комуналне 

инфраструктуре. 

 

Члан 15л 

Имаоцу одобрења за коришћење локације за 

постављање средства за оглашавање који се прикључује 

на јавну расвету, потребна је сагласност надлежног органа 

односно предузећа надлежног за одржавање јавне расвете. 

 

Члан 15љ 

Ако се средство за оглашавање поставља на украсно-

наменским оградама дуж коловоза, минимална 

хоризонтална удаљеност најближе ивице средства за 

оглашавање је 0,3 m. 

Висина стуба украсно-наменске ограде не може бити 

већа од 0,7 m. 

 

Члан 15м 

Средства за оглашавање из члана 2. ове одлуке, која 

се постављају на површинама за оглашавање за сопствене 

потребе и потребе других лица којим се врши непосредни 

утицај на расположивост, квалитет или неку другу 

особину јавне површине, морају испуњавати исте 

техничке карактеристике као она која се налазе на јавним 

површинама. 

 

Члан 5. 

У Одлуци члан 49. мења се и гласи: 

''Члан 49. 

Ако заузима јавну површину без одобрења, казниће 

се за прекршај правно лице новчаном казном у фиксном 

износу од 150.000 динара. 

За прекршаје наведене у ставу 1. члана, казниће се и:  

1) одговорно лице у правном лицу, новчаном казном 

у фиксном износу од 25.000 динара;  

2) предузетник, новчаном казном у фиксном износу 

од 75.000 динара. 

3) физичко лице, новчаном казном у фиксном износу 

од 25.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, комунални 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом. 

 

Члан 6. 

 Члан 50. одлуке мења се и гласи: 

''Члан 50. 

Ако објекат, односно уређај није постављен на јавној 

површини у складу са одобрењем или се објекат, односно 

уређај не користи у складу са одобрењем, казниће се за 

прекршај правно лице новчаном казном у фиксном износу 

од 150.000 динара. 
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За прекршаје наведене у ставу 1. члана, казниће се и:  

1) одговорно лице у правном лицу, новчаном казном 

у фиксном износу од 25.000 динара;  

2) предузетник, новчаном казном у фиксном износу 

од 75.000 динара. 

3) физичко лице, новчаном казном у фиксном износу 

од 25.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, комунални 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.'' 

 

Члан 7. 

Члан 51. одлуке брише се 

 

ПРЕЛАЗНA И ЗАВРШНА ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 

На захтеве за издавање одобрења за постављање 

билборда или другог средства за оглашавање, који су 

поднети пре ступања на снагу ове одлуке, примењиваће се 

одредбе ове одлуке, уколико није донето првостепено 

решење. 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 353-1/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

102. 

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о 

комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 

88/11, 46/2014 - Одлука УС РС, 104/2016 и 95/2018), члана 

20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Слу-

жбени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 

101/2016 - други закон и 47/2018) и члан 15. став 1. тачка 

2)  и члана 40. тачка 6)  Статута општине Уб ("Службени 

гласник општине Уб“, број 4/2019 ), 

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, 

доноси 

  

Одлука о изменама и допунама  

Одлуке о водоводу и канализацији 

  

Члан 1. 

У Одлуци о водоводу и канализацији (''Службени 

гласник општине Уб'' број 8/2017, 9/2017, 27/2012 и 

21/2021), у даљем тексту одлука, члан 113 мења се и 

гласи: 

''Члан 113. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 ди-

нара казниће се за прекршај правно лице - давалац услуга, 

ако: 

1) прикључи новоизграђени јавни водовод и канали-

зацију супротно условима утврђеним у члану 6. став 2. и 

3. ове одлуке; 

2) поступи противно члану 16. ове одлуке; 

3) поступи противно члану 19. ове одлуке; 

4) не поступи по захтеву корисника воде из члана 37. 

став 1. и 2. ове одлуке; 

5) не врши баждарење водомера у роковима прописа-

ним Законом (члан 38.);  

6) не утврђује количину испоручене воде проценом у 

складу са чланом 42. ове одлуке;  

7) ускрати испоруку воде кориснику супротно члану 

54. ове одлуке; 

8) не врши испоруку воде у смислу члана 59. ове од-

луке; 

9) не предузме одмах мере на отклањању поремећаја, 

односно прекида у испоруци и дистрибуцији воде (члан 

60. став 1.); 

10) не изда обавештење корисницима воде преко 

средстава јавног информисања о разлозима прекида, од-

носно поремећаја у испоруци, односно дистрибуцији воде 

(члан 60. став 2.); 

11) не изда обавештење корисницима воде о планира-

ном прекиду у испоруци воде или то обавештење не изда 

у прописаном року (члан 61.); 

12) не врши снабдевање водом по реду првенства у 

смислу члана 62. став 2. ове одлуке; 

13) не обавести одмах надлежни орган о поремећају, 

односно прекиду воде (члан 64. став 1.); 

14) не придржава се прописаних мера штедње (члан 

65. став 2.); 

15) у случају штрајка не обезбеди минимум процеса 

рада (члан 66. став 1. ове одлуке); 

16) не придржава се одредби из члана 78. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-

ворно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном 

износу од 25.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, комунални 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.'' 

 

Члан 2.  

 Члан 114. одлуке мења се и гласи: 

''Члан 114. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 ди-

нара казниће се за прекршај извођач радова, правно лице 

корисник услуга, ако: 

1) изгради јавни водовод и канализацију супротно 

утврђеним прописима, стандардима и техничким норма-

тивима из члана 6. ове одлуке; 

2) поступи противно члану 7. ове одлуке; 

3) поступи противно члану 17. ове одлуке; 

4) поступи противно члану 35. ове одлуке; 

5) угради споредни водомер противно члану 36. став 

2. и 3. ове одлуке; 

6) врши монтажу, поправку и замену неисправних во-

домера и водомера којима је истекао рок (члан 38. став 

1.); 

7) отвара и затвара вентил испред водомера (члан 

39.); 

8) постави водомер супротно члану 40. ове одлуке; 

9) поступи противно члану 41. ове одлуке; 

10) уколико онемогући очитавање водомера (члан 

43.); 

11) не одјави коришћење воде у складу са чланом 51, 

52. и 53. ове одлуке; 

12) користи воду из јавних хидраната без одобрења 

даваоца услуга (члан 57. став 1.); 

13) не придржава се прописаних мера штедње (члан 

65. став 2.); 

14) поступи противно члану 72. ове одлуке; 

15) на линији прикључка не изгради таложник, одно-

сно уређај за прихват материја – уља, масти и сл. (члан 84. 

став 3. и 4.); 

16) поступи противно члану 89. ове одлуке; 

17) садржај септичких јама испушта супротно члану 

92. став 1. ове одлуке; 
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18) поступи противно члану 94. ове одлуке; 

19) у канализацију испушта воде и материје из члана 

95. ове одлуке; 

20) у канализацију испушта запаљиве и експлозивне 

материје из члана 96. ове одлуке; 

21) у канализацију испушта токсичне, опасне и штет-

не материје у концентрацијама већим од максимално до-

пуштених из члана 97. ове одлуке; 

22) у канализацију испушта отпадне воде у којима се 

могу очекивати патогени микроорганизми, узрочници ра-

зних инфективних обољења, а да претходно није исте дез-

инфиковао, члан 98. став 1. ове одлуке; 

23) у канализацију испушта радиоактивне воде и ма-

терије из члана 98. став 2. ове одлуке; 

24) не врши сталне анализе састава употребљених во-

да (члан 99. став 1.); 

25) поступи противно члану 99. став 4. ове одлуке; 

26) поступи противно члану 111. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-

ворно лице извођача радова, одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном у фиксном износу од 25.000 дина-

ра. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и пред-

узетник, новчаном казном у фиксном износу од 75.000 ди-

нара. 

 За прекршај из става 1. овог члана, комунални 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.'' 

 

Члан 3.  

 Члан 115. одлуке мења се и гласи: 

''Члан 115. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 25.000 дина-

ра казниће се за прекршај корисник услуга физичко лице 

ако: 

1) поступи противно члану 7. ове одлуке; 

2) поступи противно члану 17. ове одлуке; 

3) поступи противно члану 35. ове одлуке; 

4) угради споредни водомер противно члану 36. став 

2. и 3. ове одлуке; 

5) сам врши монтажу, поправку и замену неисправ-

них водомера и водомера којима је истекао рок (члан 38. 

став 1.); 

6) отвара и затвара вентил испред водомера (члан 

39.); 

7) постави водомер супротно члану 40. ове одлуке; 

8) поступи противно члану 41. ове одлуке; 

9) уколико онемогући очитавање водомера (члан 43.); 

10) не одјави коришћење воде у складу са чланом 51, 

52. и 53. ове одлуке; 

11) користи воду из јавних хидраната без одобрења 

даваоца услуга (члан 57. став 1.); 

12) не придржава се прописаних мера штедње (члан 

65. став 2.); 

13) поступи противно члану 72. ове одлуке; 

14) на линији прикључка не изгради таложник, одно-

сно уређај за прихват материја – уља, масти и сл. (члан 84. 

став 3. и 4.); 

15) поступи противно члану 89. ове одлуке; 

16) поступи противно члану 94. ове одлуке; 

17) у канализацију испушта воде и материје из члана 

95. ове одлуке; 

18) у канализацију испушта запаљиве и експлозивне 

материје из члана 96. ове одлуке; 

19) у канализацију испушта токсичне, опасне и штет-

не материје у концентрацијама већим од максимално до-

пуштених из члана 97. ове одлуке; 

20) поступи противно члану 111. ове одлуке; 

 За прекршај из става 1. овог члана, комунални 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.'' 

 

Члан 4. 

 Члан 116. одлуке брише се. 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 352-37/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

103. 

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о 

комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 

88/11, 46/2014-Одлука УС РС, 104/2016 и 95/2018), члана 

20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Слу-

жбени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 

101/2016 - други закон и 47/2018) и члан 15. став 1. тачка 

2)  и члана 40. тачка 6)  Статута општине Уб ("Службени 

гласник оптине Уб“, број 4/2019 ), 

Скупштина општине Уб, 23. децемра 2022. године, 

доноси 

  

Одлука о изменама и допунама  

Одлуке о управљању пијацама 

 

Члан 1. 

У Одлуци о управљању пијацама (''Службени 

гласник општине Уб'' број 6/2007, 27/2012, 28/2016 и 

4/2020), у даљем тексту одлука, члан 30. мења се и гласи: 

''Члан 30. 

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 дина-

ра казниће се за прекршај правно лице које управља пија-

цом, ако: 

1. не пропише пијачни ред (члан 5. ове одлуке); 

2. не истакне пијачни ред (члан 6. став 1. ове одлуке); 

3. не обезбеди одржавање реда на пијаци (члан 7. ове 

одлуке); 

4. одређивање и наплату пијачне таксе врши супрот-

но члану 8. ове одлуке; 

5. не извршава обавезе утврђене у члану 10. ове одлу-

ке; 

6. не одржава објекте у уредном и исправном стању 

(члан 15. став 1. ове одлуке); 

7. не поступи по налогу надлежног органа (члан 15. 

став 2. ове одлуке); 

8. не обезбеди да пијачни простор буде ограђен, уре-

ђен и поплочан чврстим материјалом који се лако чисти и 

пере (.(члан  16. став 2. ове одлуке); 

9. не одреди простор за постављање пијачних објека-

та, за продају из возила и за паркирање возила која се из-

лажу продаји.(члан  16. став 2. ове одлуке); 

10. не опреми пијацу у складу са чланом 17. ове одлу-

ке; 

11. не обезбеди једну сточну вагу за меру од најмање 

1.000 кг. (члан 18. став 2. ове одлуке) 

12. ако поступи супротно члану 19. став 2. ове одлу-

ке; 
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13. ако стални, привремени и покретни пијачни обје-

кат, као и пијачни простор да на коришћење без уговора 

(члан 20. став 1. ове одлуке); 

14. одређивање и наплату накнаде за коришћење 

објеката, опреме и простора на пијаци врши супротно чла-

ну 21. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-

ворно лице у правном лицу које управља пијацом новча-

ном казном у фиксном износу од 25.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, комунални 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.'' 

 

Члан 2. 

Члан 31. одлуке, мења се и гласи: 

''Члан 31. 

Новчаном казном  у фиксном износу од 25.000 дина-

ра казниће се за прекршај запослени у правном лицу које 

управља пијацом, ако: 

1. не носи службено одело (члан 7. став 2. ове одлу-

ке); 

2. наплати пијачну таксу у већем износу од износа 

утврђеног актом Лица које управља пијацом (члан 8. став 

1. ове одлуке); 

3. не изда потврду о плаћеној пијачној такси (члан 8. 

став 4. ове одлуке); 

4. нема писано овлашћење за вршење послова напла-

те пијачне таксе и друге послове око управљања пијацом 

(члан 8. став 8. ове одлуке). 

За прекршај из става 1. овог члана, комунални 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.'' 

 

Члан 3. 

Члан 32. одлуке, мења се и гласи: 

''Члан 32. 

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 дина-

ра казниће се за прекршај правно лице корисник сталног, 

привременог и покретног пијачног објекта, опрема и пи-

јачног простора, ако: 

1. се не придржава прописаног пијачног реда (члан 6. 

став 2. ове одлуке); 

2. поступи супротно одредбама из члана 9. ове одлу-

ке; 

3. постави привремени  пијачни објекат без претход-

но прибављене сагласности Лица које управља пијацом 

(члан 13. став 4. ове одлуке); 

4. постави пијачни објекат који не испуњава услове 

или не одржава објекат у уредном и исправном стању 

(члан 15. став 1. ове одлуке); 

5. не поступи по налогу надлежног органа (члан 15. 

став 2. ове одлуке). 

6. ако пијачни објекат и пијачни простор користи без 

закљученог уговора (члан 20. став 1. ове одлуке); 

7. ако пијачни објекат и пијачни простор користи  су-

протно члану 22. ове одлуке; 

8. поступи супротно члану 23. ове одлуке; 

9. поступи супротно члану 25. ове одлуке; 

10. поступи супротно члану 26. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-

ворно лице у правном лицу корисника сталног, привреме-

ног и покретног пијачног објекта, опрема и пијачног про-

стора новчаном казном у фиксном износу од 25.000 дина-

ра. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-

зетник корисник сталног, привременог и покретног пијач-

ног објекта, опрема и пијачног простора новчаном казном 

у фиксном износу од 75.000 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана, комунални 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.'' 

 

Члан 4. 

Члан 33. одлуке, мења се и гласи: 

''Члан 33. 

Новчаном казном  у фиксном износу од 25.000 дина-

ра казниће се за прекршај продавац – запослени код прав-

ног лица односно предузетника корисника сталног, при-

временог и покретног пијачног објекта, опрема и пијачног 

простора, ако: 

1. се не придржава прописаног пијачног реда (члан 6. 

став 2. ове одлуке); 

2. поступи супротно одредбама из члана 9. ове одлу-

ке; 

3. поступи супротно члану 22. став 1. ове одлуке; 

4. поступи супротно члану 23. ове одлуке; 

5. поступи супротно члану 25. ове одлуке; 

6. поступи супротно члану 26. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана, комунални 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.'' 

 

Члан 5. 

Члан 34. одлуке, мења се и гласи: 

''Члан 34. 

Новчаном казном  у фиксном износу од 25.000 дина-

ра казниће се за прекршај продавац – физичко лице кори-

сник сталног, привременог и покретног пијачног објекта, 

опрема и пијачног простора или продавац – физичко лице, 

ако:'' 

1. се не придржава прописаног пијачног реда (члан 6. 

став 2. ове одлуке); 

2. поступи супротно одредбама из члана 9. ове одлу-

ке; 

3. постави привремени  пијачни објекат без претход-

но прибављене сагласности Лица које управља пијацом 

(члан 13. став 4. ове одлуке); 

4. ако пијачни објекат и пијачни простор користи без 

закљученог уговора (члан 20. став 1. ове одлуке); 

5. поступи супротно члану 22. став 1. ове одлуке; 

6. поступи супротно члану 23. ове одлуке; 

7. поступи супротно члану 25. ове одлуке; 

8. поступи супротно члану 26. ове одлуке.'' 

За прекршај из става 1. овог члана, комунални 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.'' 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 352-38/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

104. 

На основу члана 3, 5. и 6. Закона о путевима (''Слу-

жбени гласник Републике Србије'' број 41/2018 и 95/2018), 

члана 32. тачка 6) Закона о локалној самоуправи Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон, 

47/2018 и 111/2021 - други закон. Одлуке УС РС - 
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81/2020) и члана 40. тачка 6) Статута општине Уб (“Слу-

жбени гласник општине Уб” број 4/2019, 

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, 

доноси 

 

Одлука о изменама и допунама  

Одлуке о путевима 

 

Члан 1. 

У Одлуци о путевима (''Службени гласник општине 

Уб'' број 5/2002, 11/2007 и 27/2012) у даљем тексту 

одлука, члан 2. мења се и гласи:  

 

''Члан 2. 

Локални путеви на територији општине Уб, одређују 

се као путеви I и II реда, и то: 

 

1) Општински путеви I реда су: 

Редни 

број 

Ознака 

пута 

Назив пута и опис 

1. ОП I реда 

број 1 

број 1 

Mилорци – Јошева ( од раскрснице 

са ДП IIА реда бр. 144 у Милорцима 

до границе са територијом општине 

Обреновац у Јошеви) 

2. ОП I реда 

број 2 

Уб - Шарбане – Бргуле (од 

раскрснице са улицом Дринске 

дивизије у Убу, трасом улице Јосипа 

Мајера до раскрснице са ДП IIА реда 

бр. 145 у Бргулама) 

3. ОП I реда 

број 3 

Шарбане – Радљево (од раскрснице 

ОП I реда бр. 2 Уб - Шарбане – 

Бргуле у Шарбанама поред школе у 

Шарбанама до раскрснице са ДП IIА 

реда бр. 145 у центру Радљева) 

4. ОП I реда 

број 4 

Бргуле „Рупљани“  (од раскрснице са 

ОП I реда бр. 2 Уб - Шарбане – 

Бргуле у Бргулама кроз засеоке 

„Рупљани“ и „Брдо“ до раскрснице 

са ДП IIА реда бр. 145 у Бргулама) 

5. ОП I реда 

број 5 

Мургаш – Руклада ( пут од 

раскрснице са ДП IIА реда бр. 144 у 

Бајевцу према Лајковцу унутар 

граница КО Руклада) 

6. ОП I реда 

број 6 

Мургаш – Врховине ( од раскрснице 

ДП IIА реда бр. 144 у Мургашу, 

десно поред школе у Врховинама до 

локалитета „Јеленка“) 

7. ОП I реда 

број 7 

Кожуар - Тулари ( од раскрснице ДП 

IIА реда бр. 141 у Кожуару, поред 

школе у Туларима до границе са 

територијом општине Коцељева у 

Туларима) 

8. ОП I реда 

број 8 

Калиновац - Тулари ( од раскрснице 

ДП IIБ реда бр. 340 у Калиновцу 

преко засеока Липик до раскрснице 

са ОП I реда бр. 7 Кожуар-Тулари у 

Туларима) 

9. ОП I реда 

број 9 

Чучуге - Докмир – Слатина ( од 

раскрснице ДП IIБ реда бр. 341 у 

Чучугама поред манастира у 

Докмиру до раскрснице са ДП IIБ 

реда бр. 340 у Слатини) 

10. ОП I реда 

број 10 

Радљево – Каленић (од раскрснице 

ДП IIА реда бр. 145 у Радљеву до 

раскрснице са обилазницом око копа 

„Тамнава-Западно поље“ ) 

11. ОП I реда 

број 11 

Стубленица - Паљуви (од 

раскрснице ДП IIА реда бр. 145 у 

Стубленици поред цркве у 

Паљувима до раскрснице ДП IIА 

реда бр. 145 у Каленићу ) 

12. ОП I реда 

број 12 

Стубленица – Богдановица (од 

раскрснице ДП IIА реда бр. 145 у 

Стубленици до раскрснице са 

улицом Свете Поповића у Убу - ДП 

IIА реда бр. 144) 

13. ОП I реда 

број 13 

Радљево - Паљуви (од раскрснице са 

ДП IIА реда бр. 145 у Радљеву кроз 

засеок „Горње Радљево“ до границе 

са територијом општине Лајковац - 

ДП IIА реда бр. 145) 

14. ОП I реда 

број 14 

Совљак – Старо Врело – Бањани (од 

раскрснице са ДП IIА реда бр. 141 у 

Совљаку кроз засеок „Старо Врело“  

до раскрснице са ДП IIА реда бр. 141 

у Бањанима) 

15. ОП I реда 

број 15 

Совљак – Брезовица – Калиновац (од 

раскрснице са ДП IIА реда бр. 141 у 

Совљаку до раскрснице са ДП IIБ 

реда бр. 340 у Калиновцу , са краком 

за „Стару школу“ у Брезовици) 

16. ОП I реда 

број 16 

Совљак  „Грачица“ (од раскрснице 

са ДП IIА реда бр. 141 у Совљаку 

кроз засеок „Грачица“ до раскрснице 

са ДП IIБ реда бр. 341 у Совљаку) 

17. ОП I реда 

број 17 

Тврдојевац – Трлић (од раскрснице 

са ДП IIА реда бр. 341 у Тврдојевцу 

поред школе у Трлићу до раскрснице 

са ДП IIА реда бр. 141 у Трлићу) 

18. ОП I реда 

број 18 

Таково – Црвена Јабука (од 

раскрснице са ДП IIА реда бр. 141 у 

Такову поред школa Такову и 

Црвеној Јабуци у до раскрснице са 

ДП IIА реда бр. 144 у Црвеној 

Јабуци) 

19. ОП I реда 

број 19 

Таково-Врело ( од ОП I реда бр. 18 

Таково – Црвена Јабука поред 

игралишта у Такову и хиподрома у 

Врелу до раскрснице са ДП IIА реда 

бр. 141 у Врелу) 

20. ОП I реда 

број 20 

Врело-Брезовица ( од ДП IIА реда 

бр. 141 у Врелу кроз засеок 

„Ждраловица“ Врелу до раскрснице 

са ОП I реда бр. 15 Совљак – 

Брезовица-Калиновац) 

21. ОП I реда 

број 21 

Докмир – Кршна Глава (од 

раскрснице са ОП I реда бр. 9 Чучуге 

– Докмир – Слатина у Докмиру до 

границе са територијом општине 

Ваљево у Кршној Глави) 

22. ОП I реда 

број 22 

Кршна Глава - Слатина (од 

раскрснице са ОП I реда бр.21 

Докмир-Кршна Глава поред гробља 

кроз засеок „Петровићи“ до 

раскрснице са ДП IБ 21 у Слатини) 

23. ОП I реда 

број 23 

Калиновац – Новаци (од раскрснице 

са ДП IIБ реда бр. 340 у Калиновцу 

кроз засеок „Гомилице“ до границе 

са територијом општине Коцељева у 

Новацима) 

24. ОП I реда 

број 24 

Бргуле – Лисо Поље (од раскрснице 

са ДП IIА реда бр. 145 у Бргулама до 
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корита реке Колубаре у центру Лисо 

Поља) 

25. ОП I реда 

број 25 

Радуша – Слатина (од раскрснице са 

ДП IIБ реда бр. 341 у Радуши поред 

основне школе у центру села до 

раскрснице са ДП IБ реда бр. 21) 

26. ОП I реда 

број 26 

Тврдојевац – Гвозденовић (од 

раскрснице са ДП IIБ реда бр. 342 у 

Тврдојевцу до раскрснице са ОП I 

реда бр. 27 Врховине-Гвозденовић ) 

27. ОП I реда 

број 27 

Врховине-Гвозденовић (од 

раскрснице са ОП I реда бр. 4 

Мургаш-Врховине на стационажи 

1+500 км, са укрштањем у нивоу са 

ОП I реда бр. 26 Тврдојевац-

Гвозденовић до раскрснице са ДП 

IIБ реда бр. 342) 

28. ОП I реда 

број 28 

Гуњевац (од раскрснице са улицом 1. 

маја у Убу – ДП IIБ реда бр. 341 у 

Убу до раскрснице са ДП IIБ реда 

бр. 342 у Гуњевцу) 

. 

2) Општински путеви II реда  су сви општински 

путеви на територији општине Уб који нису категорисани 

као општински путеви I реда . 

 

Члан 2. 

У Одлуци члан 45. мења се и гласи: 

''Члан 45. 

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 

динара казниће се за прекршај правно лице: 

1. ако изградњу и реконструкцију јавног пута у 

надлежности општине или некатегорисаног пута 

инвестира без одговарајуће техничке документације (члан 

13.);  

2. ако отпочне изградњу, односно реконструкцију 

јавног или некатегорисаног пута без одобрења надлежног 

органа општине или о почетку радова не обавести 

надлежну саобраћајну инспекцију најмање 7 дана, а 

јавност 15 дана пре почетка извођења радова (члан 14. 

став 1.) 

3. ако дозволи употребу пута или путног објекта пре 

техничког прегледа (члан 15.); 

4. ако поступи супротно извештају органа (комисије) 

који је вршио технички преглед (члан 16. и члан 17. став 

2.); 

5. ако при реконструкцији путне мреже битно 

одступи од одобрене техничке документације (члан 18.); 

6. ако укрштање путева и раскрсница у насељеном 

месту врши супротно члану 19.; 

7. ако по било ком основу поступи супротно члану 

25.; 

8. ако не постави на новоизграђеној улици или 

локалном путу, као и на некатегорисаном путу са 

савременим коловозним застором саобраћајну 

сигнализацију (члан 28. став 1.); 

9. ако постављање саобраћајне сигнализације врши 

супротно члану 28. став 2. или не води прописану 

евиденцију улица и локалних путева, путних објекта и 

саобраћајне сигнализације (члан 28. став 3.);   

10. ако инвестира радове који се обављају супротно 

члану 29.; 

11. ако поступи супротно члану 30;.  

12. ако не одржава делове регионалног и 

магистралног пута који пролази кроз насељено место 

(члан 31.). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и: 

1) одговорно лице у правном лицу, новчаном казном 

у фиксном износу од 25.000 динара; 

2) предузетник, новчаном казном у фиксном износу 

од 75.000 динара; 

3) физичко лице, новчаном казном у фиксном износу 

од 25.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, саобраћајни 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.''  

 

Члан 3. 

Члан 46. одлуке мења се и гласи: 

''Члан 46. 

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 

динара казниће се за прекршај правно лице: 

1. ако започне изградњу, односно реконструкцију пре 

прибављеног одобрења надлежног органа или радове оба-

вља не придржавајући се одобрене техничке документа-

ције (члан 14.); 

2. ако поступа супротно члану 21. став 2.; 

3. ако послове одржавања улица, локалних путева и 

некатегорисаних путева, путног појаса и путних објеката 

значајних за безбедност саобраћаја не обавља у складу са 

чланом 24. 

4. ако раскопава јавни пут у надлежности Општине 

или некатегорисани пут супротно одредбама члана 25. 

став 1. и став 2.; 

5. ако по било ком основу поступа супротно члану 

26; 

6. ако се сопственик земљишта прикључи на локални 

и некатегорисани пут без одобрења и не обезбеди прави-

лан прикључак (члан 27. став. 1. и 2); 

7. ако постављање нових саобраћајних знакова, све-

тлосних сигналних уређаја и ознака на коловозу на јавном 

путу у надлежности Општине и некатегорисаном путу по-

ставља супротно одредбама члана 28.; 

8. ако не изврши решење саобраћајног инспектора. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и: 

1) одговорно лице у правном лицу, новчаном казном 

у фиксном износу од 25.000 динара; 

2) предузетник, новчаном казном у фиксном износу 

од 75.000 динара; 

3) физичко лице, новчаном казном у фиксном износу 

од 25.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, саобраћајни 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.''  

 

Члан 4. 

Члан 47. одлуке мења се и гласи: 

''Члан 47. 

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 

динара казниће се за прекршај правно лице: 

1. ако подиже стамбене објекте, бунаре, резервоаре и 

септичке јаме супротно одредбама члана 29.; 

2. ако радове на одржавању улица, локалних путева и 

некатегорисаних путева обавља супротно одредби члана 

30.  став 1.;  

3. ако не одржава коловоз дела магистралног или ре-

гионалног пута у складу са одредбама члана 31. став 1.;

   

4. ако поставља водовод, канализацију, електричне, 

телефонске и телеграфске водове и слично. објекте су-

протно одредбама члана 32. тј. без одобрења за њихово 

постављање издатог од  надлежног органа Општине; 
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5. ако не опреми моторно возило, возило на моторни 

погон и запрежно возило на начин прописан одредбама 

члана 33.; 

6. ако поступи супротно одредбама члана 34.; 

7. ако по било ком основу поступи супротно одредба-

ма члана 36.; 

8. ако по било ком основу поступи супротно одредба-

ма члана 37.; 

9.  ако грађевински и други материјал који не служи 

одржавању јавних путева у надлежности Општине и нека-

тегорисаних путева оставља на одстојању мањем од про-

писаног у члану 38. став 1., или  отвара рудник, камено-

лом, кречану, циглану, подиже далековод, стубну трафо 

станицу, индустријски објекат и непокретно културно до-

бро на одстојању мањем од прописаног у члану 38.; 

10. ако подиже ограде и дрвеће поред јавног пута у 

надлежности Општине или некатегорисаног пута супрот-

но одредбама члана 39.; 

11. ако поред јавног пута у надлежности Општине 

или некатегорисаног пута не подигне и не одржава за-

штитну ограду у складу са одредбама члана 40.; 

12. ако канале и паркове поред јавног пута у надле-

жности Општине или некатегорисаног пута не одржава у 

складу са одредбама члана 41.; 

13. ако не изврши решење саобраћајног инспектора; 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и: 

1) одговорно лице у правном лицу, новчаном казном 

у фиксном износу од 25.000 динара; 

2) предузетник, новчаном казном у фиксном износу 

од 75.000 динара; 

3) физичко лице, новчаном казном у фиксном износу 

од 25.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, саобраћајни 

инспектор, односно комунални милиционер, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.''  

 

Члан 5. 

Члан 47а одлуке брише се. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 344-46/2022-01 Ивана Николић, с.р. 

 

105. 

На основу члана 6. и 9. став 3. Закона о комуналним 

делатностима (''Службени гласник РС'' број 88/2011, 

46/2014 - Одлукa УС РС, 104/2016  и 95/2018), члана 20. 

став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други 

закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021 - други 

закон. Одлуке УС РС - 81/2020),) и члана 40. тачка 19) 

Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” 

број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 23. децембра 2022. године, 

доноси 

  

Одлука о допунама 

Одлуке о јавном превозу путника  

на територији општине Уб 

 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о јавном превозу путника на територији 

општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 

3/2019) после члана 17. додају се нова четири одељка са 

члановма 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 17ђ,17е, 17ж. и 17з, који 

гласе: 

 

''1. Средства за обављање линијског превоза  
 

Члан 17a 

Средства за обављање линијског превоза обезбеђују 

се из прихода од продаје услуге превоза, буџета општине 

Уб и других извора, у складу са законом.  

Одлуку о ценама услуге превоза из става 1. овог 

члана доноси превозник 

Сагласност на одлуку из става 2. овог члана даје 

Скупштина општине Уб. 

Превозник је у обавези да одлуку из става 2. овог 

члана донесе у складу са одредбама закона којим се 

уређују начела за одређивање цена комуналних услуга. 

Општинско веће општине Уб, у даљем тексту 

Општинско веће, одређује  категорије лица која остварују 

право на повлашћењу вожњу – бесплатну или умањену 

цену карте за превоз, као и висину субвенције – проценат 

учешћа у цени карте за превоз на терет буџета општине 

Уб. 

 

2. Обезбеђивање континуитета у обављању 

линијског превоза  
 

Члан 17б 

Превозник је дужан да свој рад и пословање 

организује тако да континуирано и несметано пружа 

услугу линијског превоза корисницима, у складу са 

одредбама ове одлуке и потписаним Уговором о 

поверавању, као и да обезбеди прописан обим, врсту и 

квалитет услуге.  

Превозник је дужан, да на основу писаног налога 

Општинске управе, врши и ванредне послове у вези са 

обављањем линијског превоза за које се обезбеђују 

додатна новчана средства.  

 

Члан 17в 

Ако услед више силе или других разлога, који се 

нису могли предвидети односно спречити, дође до 

поремећаја или прекида у обављању линијског превоза, 

превозник мора без одлагања предузети мере на 

отклањању узрока поремећаја односно прекида.  

Мере које је превозник дужан да предузме у 

случајевима из става 1. овог члана су:  

1. радно ангажовање запослених на отклањању 

узрока поремећаја, тј. разлога због којих је дошло до 

прекида у пружању услуге линијског превоза;  

2. хитне поправке возила којима се обезбеђује 

обављање линијског превоза;  

3. предузимање и других мере које утврди 

Општинска управа. 

 

3. Изјашњавање корисника комуналних услуга о 

квалитету услуга  
 

Члан 17г 

Превозник је дужан да једном годишње спроведе 

поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања 

услуга од стране превозника (у даљем тексту: 

Изјашњавање), и то у трајању од најмање 30 дана.  
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Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог члана, 

превозник објављује у средствима јавног информисања, у 

електронском облику на својој интернет страници и на 

интернет страници општине Уб. 

 

Члан 17д 

Превозник је дужан да у року од 15 дана од дана 

завршеног изјашњавања, достави Општинској управи 

Извештај о резултатима изјашњавања корисника о 

квалитету пружања комуналних услуга.  

Уколико су резултати изјашњавања корисника 

комуналних услуга такви, да већина корисника није 

задовољна пруженим комуналним услугама од стране 

превозника, Општинска управа израђује Нацрт мера за 

отклањање недостатака наведених у изјашњавању 

корисника услуга, и заједно са Извештајем о резултатима 

изјашњавања корисника о квалитету пружања 

комуналних услуга, доставља Општинском већу.  

Општинско веће доноси акт о мерама за отклањање 

недостатака наведених у изјашњавању корисника услуга и 

одређује рок за предузимање мера, с тим да рок не може 

бити дужи од 90 дана.  

Општинско веће доставља акт из става 3. овог члана, 

Скупштини општине Уб ради информисања. 

 

Члан 17ђ 

Уколико превозник не поступи у складу са чланом 

17д став 3. ове одлуке, Скупштина општине Уб може 

поверити обављање комуналне делатности другом 

превознику који испуњава услове из члана 7. став 1. ове 

одлуке. 

 

4. Начин поступања и овлашћења општинског 

већа у случају прекида у обављању линијског превоза  
 

Члан 17е 

Превозник је дужан, да у случају прекида у 

обављању линијског превоза насталог у случају 

непредвиђених околности (хаварија, елементарне 

непогоде и др.) штрајка запослених код превозника, као и 

кад услед више силе дође до смањеног обима линијског 

превоза, о томе без одлагања обавести Општинско веће.  

 

Члан 17ж 

Када Општинско веће прими обавештење о прекиду 

односно смањеном обиму линијског превоза, дужно је да 

без одлагања:  

1. одреди ред првенства и начин обављања линијског 

превоза у складу са потребама,  

2. предузме мере за отклањање насталих последица и 

друге потребне мере за пружање услуге,  

3. ангажује другог превозника за обављање линијског 

превоза непосредном погодбом, до отклањања 

поремећаја, и  

4. утврди разлоге и евентуално одговорност за 

прекид односно поремећај настао из других разлога у 

пружању услуге, као и одговорност за накнаду учињене 

штете. 

 

Члан 17з 

У случају прекида линијског превоза услед штрајка, 

превозник је обавезан да обезбеди минимално 75% од 

планираног обима рада у обављању линијског превоза, у 

складу са актом превозника односно закљученим 

уговором.''  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Уб ". 

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 344-47/2022-01 Ивана Николић, с.р. 
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